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JA NEE

Brandbare gassen/open vuur X

Verbrandingsmotoren X

Pyrotechnisch materiaal X

Rook/mist/nevel X We maken gebruik van een hazer, rookmelders uit

Sigaretten o.i.d. X

Water X We maken gebruik van 0,5 liter water, dit wordt vermengd in een 

hoopje aarde. Er wordt gebruik gemaakt van droge aarde, die 

evt uitglijden tegengaat. We maken gebruik van onze eigen 

balletvloer. 

Vlieginstallaties X

Dieren X

( Kans op) het vallen/springen van hoogte X

hijsen en heffen X

JA NEE

Het ontwerp en de productie zijn uitbesteed X

Bij het ontwerp en de uitvoering van de decors is rekening 

gehouden met:
Maximale belastbaarheid van de constructie X

Constructie-tekening en/of berekening aanwezig X

De maximale belastbaarheid van de hijspunten X

De max. belasting van de trekkenwand in de theaters X

Het gebruik van gecertificeerde hijsmiddelen X

Te verstrekken veiligheidsmiddelen X

mondelinge gebruiksaanwijzingen X

De brandveiligheid van de gebruikte materialen volgens norm X

De veiligheid van de gebruikte materialen volgens norm X

De veiligheid bij transport X

Tillen met een max. belasting van 25 kg. per persoon X

Tilhulpmiddelen X

Hulpmiddelen t.b.v. transport aanwezig in theaters NVT

Opslag X

Materiaal braam- en splintervrij afgewerkt X

Het decor wordt op veiligheid gecontroleerd: x

Voorafgaand aan in gebruikname X

Tussentijds bij langlopende producties X

Is het decor veilig met betrekking tot: 

Bekneld raken X

Stoten X

Prikken, schaven, snijden X

Verblinding X

Electrokutie X

Brand en explosie X

Slijpsel en vonken X

Struikelen, uitglijden, vallen X We maken gebruik van 0,5 liter water, dit wordt vermengd in een 

hoopje aarde. Er wordt gebruik gemaakt van droge aarde, die 

evt uitglijden tegengaat. We maken gebruik van onze eigen 

balletvloer. 

Worden veiligheidskritische onderdelen 

regelmatig gecontroleerd ?

X

Zijn veiligheids-voorschriften en -instructies aanwezig ? X

Zijn de brandblusmiddelen nog goed te bereiken ? X

Zijn de nooduitgangen nog goed bereikbaar ? X

Zijn de vluchtwegen goed begaanbaar ? X

Is er een verbanddoos aanwezig ? X

Is er een BHV'er aanwezig X van het theater 

Veiligheid tijdens de op- en afbouw, de voorstelling en laden en lossen 

Bijzondere risico's 

Ontwerp en productie van decor


